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27.–28. września 2018 r.
BACnet® Airport Conference.
Niezawodna eksploatacja budynków lotniska.
Konferencja i wystawa BACnet Interest Group Europe
(BIG-EU) przy wsparciu Fraport AG.
https://airportconference.org

1. Europejska Konferencja BACnet® Airport
W dniach 27.–28. września b.r. w porcie lotniczym we Frankfurcie
spotykają się menadżerzy techniczni europejskich portów
lotniczych
Dortmund, 08. sierpnia 2018 r. – W dniach 27–28 września 2018 r. w porcie
lotniczym we Frankfurcie spotkają się kierownicy obiektów i menadżerzy
techniczni portów lotniczych na pierwszej Europejskiej Konferencji Portów
Lotniczych BACnet. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami strategicznymi i
technicznymi w zakresie niezależnej automatyzacji budynków z BACnet®.
Posiadając 64% udziałów w rynku światowym standard komunikacji BACnet (ISO
16484-5) w coraz większym stopniu odgrywa kluczową rolę w skutecznym
zarządzaniu portami lotniczymi.

Konferencja BACnet Airport Conference ma na celu zapewnienie niezawodnej pracy
budynku. "Dzięki BACnet wdrożyliśmy konkurencyjny system automatyzacji budynków",
opisuje Rüdiger Schröder z Fraport AG z centralnego działu zarządzania infrastrukturą.
„Niezależna transmisja danych jest kluczową technologią, która doskonale wspiera
wszystkie procesy, od planowania i projektowania po eksploatację.
Sieć BACnet jest postrzegana w europejskich portach lotniczych jako czynnik
umożliwiający bezpieczeństwo inwestycji i niezawodne funkcjonowanie budynków.
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Fraport AG buduje swój nowy Terminal 3 w oparciu o system automatyki budynkowej
oparty na komunikacji BACnet.

Bezpieczeństwo, komfort i efektywność energetyczna na lotniskach
Konferencja BACnet Airport Conference odbywa się na lotnisku we Frankfurcie w
Gateway Gardens, jednym z najprężniej rozwijających się lotnisk w Europie. Konferencji
towarzyszyć będzie wystawa prezentująca nowe rozwiązania w zakresie wyposażenia
technicznego budynków.
Firmy Beckhoff, GEZE, Johnson Controls i Siemens zaprezentują na wystawia swoje
osiągnięcia dla uzyskania większego bezpieczeństwa, komfortu i energooszczędności
jako sponsorzy "First Class". Wystawie towarzyszy cykl wykładów. Inni wystawcy z
prezentacjami "Elevator Pitch" to sponsorzy klasy biznesowej: ABB, Belimo,
Bihl+Wiedemann, Danfoss, Hermos, Iconics, Loytec, MeteoViva, Reliable Controls,
Sauter, Tridium i TÜV Süd. Sponsorami są także Adiutec oraz Kieback&Peter.
.
Gospodarzem konferencji BACnet Airport Conference jest otwarta i niezależna Grupa
BACnet Interest Europe (BIG-EU). Na stronie internetowej https://airportconference.org.
można znaleźć informacje na temat programu oraz możliwości uczestnictwa i
sponsoringu.
https://airportconference.org.
O nas
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) promuje stosowanie ogólnoświatowej normy komunikacyjnej BACnet
ISO 16484-5 w automatyce budynków i technice bezpieczeństwa w Europie. Została założona w 1998 roku
przez 18 firm automatyki budowlanej i dziś liczy ponad 130 członków z Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii,
Kanady, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii,
Turcji i USA. Celem BIG-EU jest z jednej strony reprezentowanie interesów europejskich w opracowywaniu
standardu BACnet i wymianie informacji z komitetem ASHRAE "SSPC 135" odpowiedzialnym za BACnet, jak
również ze społecznością amerykańską BACnet, z drugiej strony wspólny marketing, wspólna oferta
kwalifikacji oraz wspólne opracowywanie wytycznych technicznych. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.big-eu.org.

